Zbierka uznesení Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne, čiastka
7/2019
Uznesenia prijaté
dňa 14.08.2019

I.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.08.2019 zvolilo
- návrhovú komisiu v zložení: Ilona Pirk, Imrich Tóth, Angela Tóthová
-

overovateľov zápisnice: Tibor Duducz, Tomáš Jávorka

II.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.08.2019 schválilo
predložený program rokovania.
III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.08.2019 prerokovalo
návrh na prenájom časti pozemku v katastrálnom území Šamorín
schválilo prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šamorín, a to
geometrickým plánom novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 2630/5 o celkovej
výmere 25m2 ako ostatná plocha v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre žiadateľa:
Somorja Hangja – Vox Samariae Polgári Társulás, so sídlom Hlavná ulica 813/58, 931
01 Šamorín, s výškou nájmu 1,- Eur/rok v súlade s VZN mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým sa
dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta na dobu určitú na 3 roky.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto toho
času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely, a preto je tu dôvod hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
v súlade s VZN mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015
o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
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Výpis

zo Zbierky uznesení Mestského zastupiteľstva
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čiastka 7/2019/III.
Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.08.2019 prerokovalo
návrh na prenájom časti pozemku v katastrálnom území Šamorín
schválilo prenájom majetku mesta – nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Šamorín, a to
geometrickým plánom novovytvoreného pozemku registra „C“ parc. č. 2630/5 o celkovej
výmere 25m2 ako ostatná plocha v k.ú. Šamorín z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §
9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí pre žiadateľa:
Somorja Hangja – Vox Samariae Polgári Társulás, so sídlom Hlavná ulica 813/58, 931
01 Šamorín, s výškou nájmu 1,- Eur/rok v súlade s VZN mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým sa
dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015 o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom
mesta na dobu určitú na 3 roky.
Odôvodnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa:
V danom prípade mesto prihliada na to, že predmetný majetok je pre mesto toho
času prebytočný, ktorý nemá možnosť využiť na iné účely, a preto je tu dôvod hodný osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a
v súlade s VZN mesta Šamorín č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa VZN mesta Šamorín č. 3/2015
o Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.
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Zápisnica č. __
zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šamoríne dňa __.__.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1.

Otvorenie

Primátor mesta v zmysle § 12, ods. 1, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
a v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie mestského zastupiteľstva.
Rokovanie otvoril a viedol primátor mesta Gabriel Bárdos, ktorý privítal prítomných
poslancov, občanov a zamestnancov mestského úradu. Konštatoval, že z 19-tich poslancov je
prítomných __, preto mestské zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Za zapisovateľku zápisnice bola určená Iveta Virághová.
Za skrutátorku bola určená

.

Návrhová komisia bola navrhnutá v zložení:
1. hlasovanie – za zloženie návrhovej komisie
prítomných –
za –
proti –
zdržali sa –
Za overovateľov zápisnice boli určení:
Doplnenie programu rokovania:
Primátor mesta Ďalšie návrhy na zmenu, resp. doplnenie programu rokovania neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
2. hlasovanie – za program rokovania
prítomných –
za –
proti –
zdržali sa –

2.

Informácia o činnosti primátora mesta a zástupcu
primátora mesta

Primátor mesta – podal informáciu o svojej činnosti za obdobie od posledného podania
informácie o svojej činnosti.
Csaba Orosz, zástupca primátora mesta – podal informáciu o svojej činnosti za obdobie
od posledného podania informácie o svojej činnosti.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
3. hlasovanie – za informáciu o činnosti primátora mesta a zástupcu primátora
prítomných –
za –
proti –
zdržal sa –

3.

Informácia o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra
mesta k __.__.2019

Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta podal informáciu o vykonaných kontrolách za
obdobie od posledného podania informácie o vykonaných kontrolách hlavného kontrolóra
mesta.
Otázky ani pripomienky neodzneli.
Návrhová komisia prečítala návrh uznesenia.
4. hlasovanie – za informáciu o vykonaných kontrolách HK mesta
prítomných –
za –
proti –
zdržal sa –
nehlasoval –

4.

klm

Schválený program zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyčerpal, primátor mesta
poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie.
Zapísala: Iveta Virághová
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